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Pilinszky János 
Karácsonyi gondolatok...

Az ember kivételes lény. Pillanatról pillanatra rászabott

életét, azt, amitől percre se tud megszabadulni, kell

pillanatról pillanatra kiérdemelnie, megtalálnia. Életünk e

terhes és fölemelő ellentmondásának egyik legszebb

diadala, értékmérője: a valóban megtalált ünnep. Azt

jelenti, hogy a gépieset, a közönyöset, a mereven ránk

szabottat sikerült szabadsággá, értelemmé, szépséggé

emelnünk. A valódi ünnep: az idő és az öröklét érintkezése.

Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, de

e nélkül a "pillanat" nélkül puszta körforgásba merül

vissza naptárunk.



„ÉS AZ EGÉSZ VÁROS ÖSSZEGYŰLT AZ AJTÓ ELŐTT.“ 

(MÁRK 1,33) 

Luther Márton, a reformáció elindítója, aki 1517-ben a wittenbergi vártemplom 
kapujára, ajtajára kitűzte 95 tételét és ezzel kezdetét vette a reformáció. Nem a 

pontok kiszögezése volt a legfontosabb, hanem az az erő, az a gondolat, ami 
megfogalmazódott a szerzetes Lutherben. Változtatni azon, ami nem jó, 

változtatni azért, hogy Isten Igéjét megértsék az emberek, változatni azért, hogy 
kijavítsuk a hibáinkat. Igen, ez a legnehezebb! Kiállni a hivatásunk mellet, kiállni 
és talán szembeszállni a jelenlegi helyzettel, kiállni és képviselni azt a szívet, azt

az egyházat, azt a várost ahol élünk. Benne maradni a már megszokottban a 
legkönnyebb… változatni azoban, bátorság, kitartás és hit kell! 

Luther Márton az evangélikusság alapítója és példája abban, hogy a reformációra 
akkor, ma és a jövőben is szükség van. Mindannyian gondoljunk bele saját 

élethelyzetünkbe, kapcsolatainkba, közösségeinkbe és családunkba. Hol nincs 
szükség javításra, segítségre? - reformációra. Gyermekeink, sorsunk és életünk 
sokszor tele van nehézségekkel, lakatokkal és zárt ajtókkal. Sokszor éveken át 

tartó haragot, bánatot, sértettséget cipelünk magunkkal minden nap és 
elnehezedett teherré, majd zárt ajtókká válik lelkünkön. Jó lenne ezeket a lelki 
lakatokat feloldani, erre azonban csak a szeretet képes. Legyen ez az év, a lelki 

lakatok, az egymástól elzárt ajtók megnyitásának és a szeretet reformációjának az 
éve. Luther Márton egy egész közösség, egy egyház, egy város, majd egy világ 

nézőpontját változtatta meg, reformálta meg. Kövessük őt ebben, itt Cegléden! A 
reformáció  éve arra szolgál, hogy mi is magunkba nézzük, meglássuk a hibákat és 

akarjunk rajtuk változtatni. Nyissuk meg családunkban, közösségeinkben és 
városunkban azokat az ajtókat, amelyek a megújulást hozzák és összefogva, 

együtt tegyünk egymásért, városunkért. 

Ahogy akkor ott Wittenbergben, a reformáció kezdetén egy papírlap függöt kinn a 
vártemplom ajtaján, most úgy induljon útjára a reformáció Cegléden, hogy az 

egész város gyűljön össze a megújulás ajtaja előtt! 

Ahogy Luther mondta: „Szent Angyalod legyen velem és kérlek el ne hagyj engem, 
mert ha magamra vagyok, akkor könnyen mindent elrontok. Ámen.“ 

Szlaukó Orsolya 



Cegléd városa és egyben Gyülekezetünk lett a városom 
reformációja pályázat győztese. A városban 95 ajtót 

díszítettünk, íme néhány:

Kereskedelmi Iskola Városi Könyvtár

Evangélikus Gyülekezet

Csehné Szeker Anikó

Brisendinené Varga Tünde

Széchenyi úti óvoda

Il Nido ruházati bolt - 
Farkas Tamásné

Szládek István

Halleluja kórus
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Mindig tanulni és 
megújulni 

– MIT LEHET TUDNI BÉNYI ILDIKÓ 

GYEREKKORÁRÓL? 

Hernádvécsén nőttem fel, Szikszón 

születtem. Annak idején a dédszüleim az 

1910-es évek elején kimentek Amerikába 

szerencsét próbálni, majd amikor 

hazatértek, házat építettek, földet vettek, 

gazdálkodtak, ezért a föld az én életemben

is nagyon fontos. Földet nem adunk el, 

hanem műveljük. Gyerekkoromban a 

bátyámmal nagyon sokat segítettünk a 

szüleinknek, a mai eszemmel el sem tudom 

képzelni, hogyan bírtuk a munkát akár 

napnyugtáig. Nagyon sokat köszönhetünk 

azonban ennek, főleg a teherbírásunkat, de 

az is igaz, hogy nem nagyon tudunk lazulni. 

Számunkra nem múlhat el nap úgy, hogy 

valami hasznosat ne tegyünk, ez a 

vérünkben van. Hernádvécse számomra a 

világ közepe, Szikszó pedig Abaúj kapuja. 

Amint meglátom a Zempléni-hegységet, 

otthon érzem magam. Aranykalászos gazda 

végzettségem is van, bár gyakorlat nélkül ez 

sajnos nem sok, de a lehetőségem megvan, 

és ez a fontos, ahogy az is az volt, hogy a 

lányom is megszerezze ezt a képesítést.
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ANYAI NAGYAPJA EVANGÉLIKUS 

FELÜGYELŐ VOLT. EGYENES ÚT 

VEZETETT ÍGY AZ EVANGÉLIKUS 

TEMPLOMBA GYEREKKÉNT?

Hernádvécsén kis gyülekezet élt,
nagyapámnak gyönyörű hangja volt, az
egyéb teendők mellett kántor hiányában
mindig ő vezette az éneklést, és nagyon jól
össze tudta fogni a gyülekezetet. Szerették
és tisztelték az emberek. Édesanyám
számára pedig nagyon fontos volt, hogy
minden vasárnap menjünk templomba. De
a hitemről nagyon nehezen tudok beszélni.
Azt tudom, hogy gyerekkorom óta az
istenhit oly mélyen belém ivódott, hogy az
életem természetes része. Ugyanakkor
nagyon komolyan veszem és figyelem, ami
az istentiszteleten, illetve az úrvacsorakor
elhangzik. Amikor felteszik a kérdést, hogy
megbocsátottál-e az ellened vétkezőknek,
és arra válaszolunk, akkor azt nem kellene
elfelejteni, már akár rögtön a templomból
kijövet. Úgy gondolom, minden
úrvacsorakor el kell gondolkodnunk, és
meg kell tudnunk bocsátani embereknek,
és úgy élnünk az életünket, hogy erre
törekedjünk. 

A NAGYAPAI ÉS ANYAI KÖTŐDÉS 

EGYÉRTELMŰVÉ TETTE, HOGY 

KONFIRMÁL, MAJD AZ EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZHOZ SZERETNE TARTOZNI?

Ráadásul az nagy családi ünnep volt, 
összejött a rokonság. Gyerekként 
természetes volt, hogy templomba 
járunk, ennek köszönhetően nagyon sok 
éneket fejből tudok, és ennek örülök, de 
felnőtt fejjel értettem meg sok mindent. 
Most, amikor elmegyek egy 
istentiszteletre, mindig figyelek, hogy 
megkapjam azt az akár csak egy 
mondatot, amellyel gazdagabban 
mehetek haza, és ez megnyugvással tölt 
el. 

VAN KEDVENC ÉNEKE?

A Mint a szép hűvös patakra [EÉ 76], de 
nagyapám kedvencét én is szeretem, a 
Krisztus Urunknak áldott születésén-t 
[EÉ 158], és az összes karácsonyi 
énekünk közel áll a szívemhez.

Igen, Fancsalban konfirmáltam 
tizenkét évesen. Nagyon izgultam, 
komolyan vettem.  

MÁR GYEREKKÉNT TUDTA, HOGY A 
TELEVÍZIÓZÁSSAL SZERETNE 
FOGLALKOZNI? 
Szerencsés vagyok, mert már kilencéves 
koromban kijelentettem, hogy 
tévébemondó szeretnék lenni, és a 
Miatyánk után minden este ezért 
imádkoztam. Életemben nem akartam 
semmit ennyire komolyan, és tettem is a 
céljaimért. Mindenképpen ki szerettem 
volna próbálni magamat, de azt is 
elhatároztam, ha esetleg nem tetszik, 
vagy túl nagy a stressz, akkor nem 
mindenáron választom ezt a pályát. 
Viszont már az első konferálás alatt 
éreztem, hogy ez az én hivatásom.
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– KÜZDELMES VOLT AZ ÚT, VAGY 

MINDEN SIMÁN ALAKULT? 

Anyukám nagyon szerette a verseket, ő 
állandóan gyakorolt velem, de örök második 
voltam a szavaló- és a szépkiejtési 
versenyeken, mert a koromnál jóval 
érettebb, komolyabb verseket vittem 
mindig. Akkor úgy éreztem, ha Vörösmarty 
Mihály A vén cigány című verse a 
kedvencem, akkor azt kell elmondanom.

ÚGY TUDJUK, KŐBÁNYÁRA JÁR 
GYÜLEKEZETBE.
Igen, nagyon megszerettük Benkóczy Pétert,
ott konfirmált a lányom is. Bár mostanában 
még a hétvégéim is foglaltak, így régen 
voltam, szégyellem is magam ezért. De 
amikor hazautazunk édesapámhoz, 
Hernádvécsén mindig igyekszem ott lenni 
az istentiszteleten.

PÁL APOSTOLI GONDOLATOT FOGALMAZ 
MEG: KRISZTUS AZ EGYHÁZ, MI PEDIG A 
TESTÉNEK TAGJAI VAGYUNK, ÉS 
MINDENKINEK MEGVAN A MAGA SZEREPE, 
FUNKCIÓJA. IDÉN A REFORMÁCIÓI EMLÉKÉV 
NAGYKÖVETI SZEREPÉT IS ELLÁTJA. 
HOGYAN ALAKULT EZ?

Hafenscher Károly kért fel, és amikor 
beszélgettünk, rögtön eszembe jutott 
édesanyám. Nagyon boldog és büszke 
lenne, hogy ilyen megtisztelő feladatra 
kértek fel a reformáció emlékévében.

VAN OLYAN BIBLIAI IGE, PÉLDÁZAT, 
AMELY HATÁSSAL VOLT ÖNRE, AZ 
ÉLETÉRE?
A tékozló fiú története már
gyerekkoromban nagyon 
megérintett, most pedig 
felnőttként, szülőként sokat 
gondolok arra, hogy hány olyan 
szülő van, aki nagyon örülne, ha a 
gyermeke hazatalálna.

MIT ÜZENNE A REFORMÁCIÓ 
EMLÉKÉVÉBEN?
Mindig kell, hogy legyenek céljai az 
embernek. Ha nincs egy olyan cél, 
amely a szemünk előtt lebeg, vagy 
akár valaki, akiért tesszük a 
dolgunkat, akkor az egész életünk 
csak úgy folyik, hasztalan, nem 
tartalmas. Számomra a családom és a 
velük együtt töltött idő a 
legfontosabb, nincs, ami őket 
megelőzné. A reformációhoz 
kapcsolódóan a megújulás és a 
tanulás fontossága is eszembe jut. 
Életünk része kellene, hogy legyen a 
folyamatos tanulás és a megújulás, 
amely új barátságokat, új 
kapcsolatokat, új szemléletet hoz az 
életünkbe. Ezek mind-mind 
gazdagítanak bennünket.
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SDG, azaz egyedül 
Istené a dicsöség...

mondja az egyik sola és valóban, az áldás idén sem maradt el, immáron 50 
alkalommal csendült fel a Bach-orgona a nagyközönség számára. 

A Ceglédi-Bach orgona koncertek ebben az évben, a negyedik évadába lépett. Tavalyi 
évünket a Reformáció 500 évfordulóra való felkészülés, az ideit pedig a kiteljesedés 

az ünnep határozta meg. Idén is Szabó Balázs orgonaművész sorozata volt a 
meghatározó, 2015-ben kezdett Bach összese október 31-én íródott be a zenei 

történelemkönyvekbe.  Júniusban két, ráadásul egy hétvégén, nagy nyilvánosságot 
megmozgató programunk is volt. A Múzeumok éjszakája egy kellemes szombat

délutánon startolt. A program egyik attrakciója, Baán Katalin Zsoltárok című 
kiállítása, mely egy hónapig volt látogatható. A kiállított, de ugyanakkor 

megvásárolható képek ékes díszei lettek templomunknak és számos otthon 
meghittségét mélyítik el spirituális hangulatukkal.  Estére, a képi világot zenei 

ecsetvonásokkal díszítették tovább orgonistáink. Másnap a Tóth-Vajna testvérekkel 
kisértük el Orfeuszt utazására.

Zenei élet



Szeptember végén Czékmány Szandra más szemszögből tartott koncertje 
aratott nagy sikert.

A télben sem hallgattak el az orgonasípok. November 25-én ismét egy Bossert 
tanítvány, a Chopin zeneakadémia orgona-, improvizáció és liturgikus 

orgonajáték tanára, Dr. Michal Markuszewski Lengyelországból melegítette 
fel a lelkünket, majd az adventi hangulatot a svéd Hans-Ola Ericsson játéka 

tette ünnepélyessé. 
Nekünk Ceglédieknek, különösen ceglédi evangélikusoknak szinte fel sem 

tűnik a napi közelség és az istentiszteletek árnyékában, hogy milyen 
„hangszer” van a birtokunkban. 

Álljon hát itt egy idézet a fent említett művésztől, ő látott már csodát. 
„Magyarországon valami egészen különleges és fantasztikus dolog történik. 

Annak ellenére, hogy már hallottam a ceglédi orgonáról és egy youtube videót 
is ismertem, be kell vallanom, nem gondoltam volna, hogy az vár majd rám, 

amivel találkoztam. A ceglédi Bach-orgonát megszólaltatni egyszerűen 
döbbenetes élmény. Pályámnál fogva nagyon sok lehetőségem van elsőrangú 

historikus orgonákon játszani, de ez az egyik legjobb stílushangszer, amin 
valaha játszottam. A ceglédi Bach-orgonát megalkotó orgonaépítők 

történelmet írnak. Nagyon szívesen jövök ismét Magyarországra, hogy 
újraélhessem a csodát.” 

Hans-Ola Ericsson 
Kérjük, jelenléteddel és érdeklődéseddel támogasd továbbra is a Ceglédi 

Bach-orgona koncerteket! 
 

Gyarmati Imre
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Halleluja Kórus
Nagy múlttal még nem rendelkezünk, de reménység szerint annál 

nagyobb jövő áll előttük! 2012-ben alakultunk, mint a 
Ceglédi Ökumenikus Kórus és 2014. június 14-én vettük fel a 

Halleluja nevet, azaz dicsérjük Istent, szívvel, szájjal és lélekkel! 
Kórus nyelven énekkel! A kar evangélikus gyökerű, de alapvetően 

a sokféleséget, a különbözőségekben is az egységre figyelő 
ökumené jelleget tartjuk meghatározónak. A repertoár is ezt a 
színességet mutatja: ifjúsági énekek, gospelek, spirituálék és 
zsoltárok is találhatók a dalok között. Az éneklés szeretete, a 

közösséghez tartozás, az örömhír megéneklése, hirdetése élteti a 
„hallelujásokat”. 

Jutasiné Klein Kitti

A kórus minden pénteken, 18:30-kor tartja próbáit a 
ceglédi evangélikus gyülekezeti házban, ahova midnen 

érdeklődőt szeretettel vár.



Sokan ismerjük az érzést, amikor 
megszületik egy gyermek, rázúdulnak az 

érzelmek a szülőkre. A leirhatatlan 
boldogság mellett eluralkodik a félelem: 
Hogyan fogunk tudni megküzdeni ezzel 
a nemes, ám embertpróbáló feladattal? 
Biztosan jól csinálom? Az anyák, mint 

szuperhősök, bármit képesek megoldani, 
miközben gyermekükről gondoskodnak: 

Könnyeket száritanak fel, sebeket 
gyógyitanak, finom falatokkal 

kedveskednek és a legszuperebb 
játékokat találják ki, lehetnek bármilyen 

fáradtak, ha a gyermekükről van szó, 
mindig új energiát nyernek.

Baba-Mama 
Klub

Ezt a megújuló energiát próbáljuk minden pénteken délelőtt 10 órától pótolni az 
édesanyákban(sokszor elég egy jó kávé és egy kis beszélgetés), a gyermekekben 
túltengő energiákat pedig remek programokkal levezetni. Én hiszek a közösség 
erejében, és szeretném gyermeket is úgy nevelni, hogy jó dolog egy közösség 

tevékeny tagjának lenni. A gyermekek egymás társaságában cseperedve játszva 
megtapasztalják a közösséghez tartozás élményét, amiből később szoros 

barátságok is kialakulhatnak. Az önfeledt játék – ahogyan azt számos szakember 
megerősitette- nagyban hozzájárul az egészséges szellemi fejlődéshez.  

2017-ben egy remek csapat alakult, akikkel rengeteg élményt, örömet és olykor 
bánatot is megéltünk együtt, segitségre, jó szóra mindig számithattunk. Felemelő 

érzés volt a gyermekek fejlődését végig kisérni: Együtt örültünk az első önálló 
lépéseknek, a végre előbújó fogacskáknak, az első szavaknak, a pelenkáról való 

leszokásnak, elbúcsúztunk a bölcsődébe, óvodába készülő kis tagjainktól, együtt 
örültünk a kistestvérek érkezésének, aggódtunk mikor valaki beteg volt.

A legkisebbek...



A kisfiam és én minden alkalommal örömmel vettünk részt a Marosi Rita által 
vezetett foglalkozásokon, ahol ölbéli játékokkal, mozgásos mondókákkal, 

évszakoknak, ünnepköröknek megfelelő játékokkal fejlesztettük gyermekeink testi-,
lelki-, és szellemi képességeit. A megszokott alkalmak mellett számos programot 

szerveztünk. Farsangkor jelmezbe öltöztünk, játékokat gyűjtöttünk a kórház 
gyerekosztálya számára, nyár elején kirándulást szerveztünk a Levendulaligetbe, 

jókat játszottunk az udvaron, az ősz beköszöntével egy 4 előadásból álló 
sorozatban kaptunk lelki támogatást Tehenes-Bähr Katalin pszichológustól és 

természetesen a Mikulás bácsi is ellátogatott hozzánk. 
2018-ban megújulva, az energiaraktárakat feltöltve szervezzük továbbra is a Baba- 

Mama Klub alkalmait, szeretettel várunk minden érdeklődő édesanyát és 
gyermeket! Munkánkra a továbbiakban is Isten áldását kérjük!

Jónás-Tamasóczki Dóra

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt péntekenként 10:00 

órakor az Evangélikus Gyülekezeti 
Házba!



Gyülekezeti Ifjúság

Mint minden évben, idén is gyermekzsivaly jelezte az iskolaév végét - a 
teltházas nyári tábor kezdetét. Az idei téma Utazás a Föld körül volt, 
június 26-tól július 1-ig minden napra jutott egy kontinens, amit egy ige 
nézőpontjából jártunk körbe, volt afrikai, kínai, amerikai, európai tánc 
amit nagy élvezettel tanult meg minden résztvevő. A délelőttök a tudás, 
ismeretszerzés jegyében teltek, délután a játék és barkácsolás 
szórakoztatta a gyermekeket. Minden napnak volt egy színe, olyan színű 
karkötője, tábor végére szivárványszín díszlett a kitartó karkötőkészítők 
csuklóján. Természetesen a kánikulában nem maradhatott ki egy igazi 
vízi csata sem, színes vízibombák tömkelege várta az elszánt 
csatározókat. Mint minden jó dolog, ezek a napok is gyorsan elsuhantak, 
de nagyon jó gyermekcsapat kovácsolódott össze, akik rendszeresen 
részt vesznek a gyülekezeti életben. Szlaukó Orsolya lelkésznőnk , a 
táborvezetők,  segítők munkájának hála felejthetetlen élményeket 
szereztek gyermekeink!

Utazás a Föld körül
- gyülekezeti nyári tábor

Bihari Beáta



Családi Istentiszteletek



Konfirmandusok
Sziklai Adél Jánosi Szabina

Hajdú Lili
Hornyik Vivien

Johan van der Wilden

Brisendine Barnabás

Kiskun Bence

A konfirmációi vizsgát 2018. május 19-én, szombaton a gyülekezeti 
teremben, a konfirmációi istentiszteletet pedig május 20-án, pünkösd 

vasárnap a templomban tartjuk.  Ezekre az alkalmakra szeretettel
hívunk és várunk Mindenkit.



Országos Táborok
 

2017 október elején Szlaukó Osolya evangélikus lelkész nő keresett fel azzal a 
kérdéssel, hogy 2017 október 27-30. között részt vennék-e a 16. KÖSZI 
Nyomkereső Táborban önkéntes segítőként részt venni. Nagy örömmel 

mondtam igent Orsolya ajánlatára. 
KÖSZI, azaz Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért. A KÖSZI 
táborokban törekszünk arra, hogy minél színesebb feladatokat adjunk a 

gyerekeknek, amelyek keretében önmagukat is fejlesztik. Példát mutatunk, hogy 
rájöjjenek a gyerekek milyen értékeket képviselünk külön-külön és egyben is. 

Programokkal teli, és esemény dúsan telnek el a táborok. 
Október folyamán tartottunk egy megbeszélést Budapesten, ahol 

megismerhettem a tábor vezetőit, illetve résztvevő szervezőit. Átbeszéltük a 
tábor menetét, hogy ki miért felelős. Már kíváncsian vártam, hogy mit fog hozni 

ez a pár nap, aztán elérkezett a tábor napja. A ceglédi csapat a gyülekezeti 
háznál várta az indulást Piliscsabára, a tábor helyszínére. Az úton a gyerekek 

tábori beszámolóit hallgatva rájöttem, hogy csakis jó helyre mehetünk. 
Megérkeztünk Piliscsabára, a gyerkőcök nagy mosollyal, öleléssel üdvözölték 

rég nem látott tábortársaikat.  Szerencsére én is megismerhettem a régi, illetve 
az új táborozókat. Remek hangulatban teltek el a napjaink.  Minden nap egy-egy 

bibliai történetet dolgoztak fel a gyerekek különböző csoportokban. A nagy 
gyerekzajban a mindennapi feladatokban, játékokban az áhitatok adták meg a 

kellő elcsendesülést, megnyugvást. Esténként pokrócmeséket tartottunk, ahol a 
gyerekek csoportokban beszélhették át az egész napi programokat. A 

pokrócmesék alatt tudtak kupaktanácsot tartania Kastély-játékkal kapcsolatban. 
A Kastély-játék adta az alapját a tábornak. Ez egy feladvány volt, a történet egy 
vonaton játszódott és az olasz énekesnőnek eltűnik a felbecsülhetetlen értékű 

nyakéke. A nehézség az volt, hogy a gyerekek nem kaptak meg minden 
információt egyszerre, tehát csak apránként tudták kideríteni, hogy ki mikor hol 
mit csinált és milyen alibije van az adott illetőnek. A tábor utolsó napján derült ki 
az igazság. Mindemellett versenyek, vetélkedők, főzőverseny várta a fiatalokat. 
Utolsó nap reggelinél döbbentem rá, hogy hiába vagyok fáradt, mégis hatalmas 

mennyiségű pozitív energiát, megerősítés kaptam. Rengeteg erőt tudtam 
meríteni ebből a pár napból, új barátokkal gazdagodtam, és rájöttem, hogy hálát 

kell adnom azért, amiért része lehetek egy ilyen közösségnek.

Majoros Luca



Országos nyári tábor 

Gyülekezeti nyári tábor 

Egyházmegyei Konfirmandus tábor 

Őszi Nyomkereső tábor 

Megyei és Országos Hittanverseny

Kézműveskedés
 Idén később kezdődött és rövidebb ideig tartott az Ádvent. Már hagyomány, hogy 

ilyenkor összegyűlnek kicsik és nagyok és karácsonyi zeneszó mellett szebbnél szebb 

apróságokat készítenek. Idén talán kicsit kevesebben voltunk, de ötletekben, 

lelkesedésben így sem volt hiány.  Orsi néni ünnepi motívumokat festett a gyerekek 

arcára, ami most is nagyon tetszett nekik. Éva néni a gyülekezet ádventi koszorúját 

készítette el, Emese nénivel angyalt, Bea nénivel papír ádventi koszorút, Olga nénivel 

szív füzért, Saci nénivel szalma és textil angyalt, míg Tünde nénivel toboz manót 

barkácsoltak az ügyes kezek. A jó hangulatú délután egy kis sütizéssel zártuk. 

Brisendinené Varga Tünde



Mühldorfi Látogatás

Kedves testvérek! Idén márciusban a gyülekezetünkből néhányan a németországi 
testvérgyülekezetünk meghívásából egy rövid de annál tartalmasabb látogatáson vehettünk 

részt Imrével, Szilvivel és lelkésznőnkel Orsival. Mühldorfban már nagyon régóta várták, 
hogy szépen felújított templomukban egy újépítésű modern orgona is helyet kapjon és 
szerették volna ha mis is osztozunk örömükben. Nagyon fáradtan érkeztünk a városba 

hiszen egész éjszaka úton voltunk de vendéglátóink és idegenvezetőink Herbert és Jutta 
nagyon lelkesen fogadtak minket és mindent megtettek kényelmünkért. Egy rövidke pihenő 
után elindultunk hogy bejárjuk Mühldorf gyönyörűen megőrzött történelmi óvárosát majd 

ebédkor helyi ételeket kóstolhattunk meg. A délután kezdődő orgonaszentelő liturgián a mi 
lelkésznőnk is felszólalt így a helyi közösség is megismerhette új lelkészünket.  A liturgia 
után kiváló szimfóniákat hallgatva csodálhattuk meg az új orgona gyönyörű hangzását, 

majd a koncert után egy szeretetvendégségen vehettünk részt. Másnap korán reggel sok új 
élménnyel gazdagodva indultunk vissza Ceglédre. Reméljük még sok közös programban 

vehetünk részt Mühldorfi barátainkkal.

Pataki Nándor



Presbiteri szolgálat
Amikor e rövid összefoglaló megírására készültem, több anyagot, cikket, egyházi törvényeket 

tekintettem át. Konzultáltam kollégákkal, akik maguk is a presbiteri munka felé fordultak. 
Kezdésként álljon itt egy idézet dr. Hafenscher Károly lelkész úrtól, a Zsinat lelkészi elnökétől a 

nyitó mondat: „Amikor a szolgálatvégzés, a küldetés betöltésének kezdetén vagyunk, fontos, hogy 
tudatosítsuk magunkban: csak a Szentlélek segítségül hívásával, csak az Istenre figyelő, Istennel 

beszélgető, jelenlétéért könyörgő magatartással lehet szolgálatainkat, feladatainkat jól elvégezni.” 
Fontos mondat ez, mely jelenti azt is, hogy ragaszkodnunk kell a tradícióinkhoz, azzal hogy meg kell 

jelentetnünk a jelen kor elvárásait is. Mindenképpen tisztába kell tennünk azt a tényt, hogy a 
presbiteri rendszer egy olyan demokratikus döntési rendszer, mely magában foglalja az egész 
gyülekezeti vezetést. Egy komoly döntési és végrehajtó rendszer, mely a gyülekezet életét és 

tevékenységét nagyban meghatározza. Ezért kiemelten fontos, hogy a presbitérium tagjai minden 
esetben elkötelezett, tenni vágyó tagokból álljanak. Bár a gyülekezeten belül nagyon sok lehetőség 

van arra, hogy kreatívan feladatokat vállaljunk, de részt venni a vezetésben már sokkal nagyobb 
felelősség. 

 
Most hogy az egész egyházban tisztújításra, választásra készülünk, érdemes átgondolni ennek a 

feladatnak a fontosságát és nagyszerűségét. Ki is lehet presbiter: Presbiter lehet az aki: 
 

- konfirmált, felnőtt egyháztag 
- tagja a közgyűlésnek ( befizette az egyházfenntartói járulékot) 

- fedhetetlen életű. 
 

Bár egyházi törvényeinkben nincs benne, de magam részéről szívesen hozzátenném, hogy 
lehetőségei szerint adakozó a gyülekezet építése érdekében. Felelősséggel és gondos gazdamódjára 

építi a közösséget, mértéktartó életével példát mutat a gyülekezeti tagok számára. Nyitott az újra, de 
megőrzi a hagyományokat. 

Az elkövetkező időszak meghatározó lesz gyülekezetünk életében. A választások egy teljes ciklusra 
kijelölik majd az irányokat, és a hangsúlyokat. Ezért az adventi készülődésben kérek minden 

testvérünket, gondolja át saját szerepét, lehetőségeit, hogy hogyan tud dolgozni és tenni 
gyülekezetünkért. Mit is tett ebben az évben, s mi mindent tehet a következőben. Amit a magam 

részéről vallok az a következő igerész: „ De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy 
elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk” ( Zsid.10,39) 

Ezekkel a biztató szavakkal kívánok minden kedves testvérünknek, áldott adventi készülődés és 
szeretetben eltöltött ünnepeket. 

Majorosné Lasányi Ágnes - másodfelügyelő
Presbiter testvéreink: Dr. Jankovics Árpád (felügyelő)
Szeker Sándorné, Rajkortné Farkas Julianna, Kiskun Géza, Nagy 
László, Gyarmati Imre, Sebók Szilvia, Brisendinené Varga Tünde, Pap- 
Monori Éva, Süveges Eszter, Bezzegné Őze Emese, Csehné Szeker 
Anikó, Szládek István



Az egész város összegyűlt Cegléden a 
reformáció hetében

Cegléd – A reformáció hetének záró istentiszteletére megtelt a református Nagytemplom 
2017. október 22-én. Az evangélikus, református, római katolikus, baptista és pünkösdi 

felekezetek tagjai közös ünnepi alkalmán dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök hirdetett 
igét. Gundel Takács Gábor, a Reformáció Emlékbizottság nevében átadta a Városom 

reformációja című pályázat első díját, amelyet Szlaukó Orsolya evangélikus lelkész és 
Hegedűs Ágota alpolgármester vehetett át.

Hánka Levente házigazda, református lelkész köszöntőjét és a felekezetek lelkipásztorai által 
végzett liturgiai szolgálatot követően Fabiny Tamás Jn 10,9 alapján tartott igehirdetésében az 

evangélikus gyülekezet nyertes reformációi pályázatára reflektálva, ökumenikus szellemben 
szólt az egybegyűltekhez, az ajtó képét középpontba helyezve. Az Északi Evangélikus 

Egyházkerület püspöke a testvéregyházak közötti összefogás szükségességét hangsúlyozta az 
egyetemes egyházba való hívogatás során, és felhívta a hívek figyelmét arra, hogy Jézus az 

egyetlen ajtó, amelyen keresztül beléphetnek az örökkévaló hajlékba.

Az ünnepi alkalmon köszöntőt mondott Takáts László polgármester és Földi László országgyűlési 
képviselő. Ezt követően került sor az evangélikus gyülekezet által „És az egész város összegyűlt az 

ajtó előtt… (Márk 1,33)” címmel benyújtott pályázat díjazására.
A program keretében Cegléd városában 95 kaput – közintézmények, iskolák és templomok kapuit – 

díszítenek fel a reformáció tiszteletére. A Szegedi Evangélikus Egyházközség felajánlása nyomán 
bemutattak továbbá két még publikálatlan Kossuth-levelet, amelyet a ceglédi Kossuth 

Múzeumban állítanak ki, valamint az egykor itt szolgáló Ceglédi Sándor lelkész 1931-ben kiadott 
Bibliáját, amelyet a család a Cegléd-Nagytemplomi Református Gyülekezetnek adományozott. 

Az ünnepségen énekelt a különböző felekezetek tagjaiból álló kórus is. 

Az istentiszteletet követően a jelen lévő felekezetek képviselői, a város vezetői, valamint a 
gyülekezetekbe tartozó gyermekek a reformáció emlékére és az összetartozás jegyében egy almafát 

is ültettek az evangélikus és református templomnak helyet adó Szabadság téren, Luther híres 
mondásának jegyében: „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy 

almafát.” 



Szeretetvendégség a Püspök Úrral Reformációi csoportkép

Karácsonyfa díszítés 
a rászorulókért

Reformációi buszlátogatás

Múzeumok éjszakája - 
Baán Katalin kiállítása

Luther vacsora - ünnep és kalács



Megkereszteltek

Elhunytak

                                    Szolvák Jenő - 58 évet élt                                       

   Gyimesi Dániel - 1,5 évet élt 

Dr. Sziklai Gábor - 40 évet élt 

Özv. Horváth Józsefné, szül.: Lovas Borbála - 73 évet élt 

Babinszki Pál - 69 évet élt 

Mótyán Mihály - 68 évet élt 

Dr. Sebók Pál - 45 évet élt 

Páncél Józsefné, szül: Kugelmann Mária - 80 évet élt 

Dr. Lasányi Jánosné, szül.: Fejes Ágnes - 83 évet élt 

Bezzegné Horváth Anikó - 46 évet élt

Szebeni Benőné, szül.: Böndő Zsuzsanna Eszter - 87 évet élt 

Dr. Revuczky Béla - 74 évet élt 

Liszkai Gábor - 71 évet élt 

Szegedi Ágnes - 52 évet élt 

Tatai Kitti 

Tatai Krisztián 

Kozma Natália Tímea 

Jónás-Tamasóczki Róbert 

Szitai Erika Evelin

Benczi Georgina 

Polyák Zsolt 

Dudás Ákos István 

Szondi-Szép Erik 

Kecskeméti Nolen 

Hegedűs Áron 

 

Koch László 

Németh-Vellai Dominik 

Németh-Vellai Hanna 

Sárközi Izabel 

Kovács Hanna Krisztina 

Szűcs Zoja Natália 

Majorosi Zsombor Géza 

Majorosi Maja Barka 

Majorosi Zétény Mór 

Terenyi Zsolt 

 

 



2017 események
Asztali Beszélgetés sorozat - Ókovács Szilveszter, Bényi 

Ildikó, Gundel-Takács Gábor és Mező Misi 
Ökumenikus Imahét 

Szolnoki Presbiter képző nap 

Aszódi Evangélikus Missziói nap 

Ifjúsági alkalmak, táborok, farsang, hittanverseny, gyerek nap, 
mozi látogatás 

Gyülekezti kertrendezés 

Szabadtéri mozi az Ordass közben 

Én, Luther előadás - Marosszéki Tamás 

Múzeumok éjszakája az Evangélikus Templomban 

Refromációi busz a Szabadságtéren 

Reformációi Fesztivál 

Reformációi Istentisztelet, Fabiny Tamás evangélikus püspök 
látogatása, almafa ültetés 

Reformáció hete - nyitott templomok hete ceglédi kórusok 
szolgálatával 

Testvérgyülekezeti látogatás

Asztali beszélgetés sorozat, Luther vacsora, Páska vacsora 

Városom reformációja pályázat 

Ifjúsági óra, hitoktatás, konfirmációi felkészítés, látogatás 

Koncertek, Bach orgona 

Városi szolgálatog, koszorúzás,kenyér áldás, megemlékezések, 
adventi gyertyagyújtás 

Külföldi szolgálatok Wittenbergben, Rómában és Castel 
Gandolfóban 



Alkalmaink

Vasárnap 10:00 órakor istentisztelet

Minden hónap 2. vasárnapján 10:00 órakor Családi istentisztelet 

Hétfő 15:00 konfirmációs óra

Péntek 15:00 ifjúsági óra, ifi

Péntek 18:30 Halleluja kórus próba

Minden hónap 3. csütörtök asztali beszélgetés

Ceglédi Evangélikus Egyházközség

orsolya.szlauko@gmail.com
2700 Cegléd, Szolnoki út 2.

20/824-92-66, 53/317-886

Dec. 24. 10:00 istentisztelet 15:00 óra 
gyermek istentisztelet 
Dec.25-26 10:00 óra istentisztelet
Dec.31. 10:00 óra istentisztelet
Jan.1. 10:00 óra istentisztelet

Ünnepi alkalmaink:

Programjainkat, alkalmainkat megtalálják a 
Facebook-on és honlapunkon. Hálásan köszönjük 
presbitertestvéreinknek, gyülekezetünk minden 

tagjának és minden támogatónknak az adományokat 
és minden segítséget!  

Áldott, boldog, békés karácsonyt kívánunk!

Minden alkalomra mindenkit szeretettel várunk!


